
1 
 

ОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА 

Промоция под условното наименование «5 години гаранция» 

(наричани по-долу – «Правила») 

1. Общи условия: 

1.1. Клиентът, Организаторът и Изпълнителят на Промоцията е ДРУЖЕСТВО С ОГРАНИЧЕНА 

ОТГОВОРНОСТ «KIVI SMART PURCHASING», (наричано по-долу «Клиент», 

«Организатор»/«Изпълнител») 

1.2. Целта на промоцията «5 години гаранция» (наричана по-нататък - «Промоцията») е да 

популяризира продуктите с търговската марка «KIVI» (наричани по-нататък – «Продуктите») сред 

настоящи и потенциални потребители, да повиши потребителския интерес към такива продукти и 
повишаване на информираността сред потенциалните потребители за Продуктите. 

1.3. Като част от Промоцията, сред участниците в Промоцията, които са на 18 години към момента на 

началото на Промоцията, ще бъдат представени Подаръци. 

1.4. Промоцията се провежда на територията на България. 

1.5. Промоцията важи за следните модели (серия от модели) KIVI 24H500LB, 32H540LB, 40F500LB, 24H740LB, 
24H740LW, 32H740LB, 32H740LW, 32F740LB, 32F790LW, 40F740LB, 43U740LB, 43U790LW, 50U740LB, 
55U740LB, 55U790LW, 65U740LB Продукти. 
1.6. Промоцията е валидна от 10 октомври 2022 г. до 31 декември 2022 г. 

 

2. Изисквания към Участниците в Промоцията: 

2.1. В Промоцията могат да участват активни граждани на България, които са навършили 18 години към 

момента на стартиране на Промоцията. Клиентът не е длъжен да проверява правоспособността на лицата, 

участващи в Промоцията. 

2.2. Участниците в Промоцията не могат да бъдат: 

а) служители на Клиента, Изпълнителя, Организатора и членове на техните семейства (съпруг/съпруга, 

деца, братя/сестри, родители); 

б) собственици, служители или представители на организации, които продават Продуктите, и членове на 

техните семейства (съпруг/съпруга, деца, братя/сестри, родители). 

 

3. Фонд за подаръци. 

3.1. Подаръкът от Промоцията е правото да получите разширена гаранция за закупения телевизор TM KIVI 

от моделите, посочени в п. 1.5 от Правилата за период от 60 месеца. 

3.2. Победител в Промоцията е всеки, който закупи Продуктите, посочени в п. 1.5. 

3.3. Победителят в Промоцията няма право да получи паричната равностойност на стойността на Подаръка. 

3.4. Организаторът си запазва правото да откаже предоставянето на Подарък и/или да промени условията 

на Промоцията по всяко време и/или да промени фонда за подаръци на Промоцията, или да включи в 

Промоцията други подаръци, които не са предвидени в настоящите Правила. 

 

4. За да получите Подарък, трябва: 

4.1. Закупете Продукти и разполагайте с фискалният бон, потвърждаващ покупката. 

4.2. В случай на гаранционен случай, свържете се със сервизния център. 

4.3 Уведомете Организатора за серийния номер на Продукта на служителите на сервизния център чрез 

съобщение или обаждане.  

 

5. Условия за участие в Промоцията: 

5.1 Участници в Промоцията са лица, които отговарят на критериите, посочени в п. 2.1 от настоящите 

Правила и са изпълнили условията, посочени в п. 4 от настоящите Правила, които отговарят напълно на 

условията на тези Правила, нямат ограниченията, посочени в п. 2.2 от настоящите Правила (наричани по-

долу – «Участник» или «Участници»). 

5.2. Участникът в промоцията съобщава серийния номер на продукта. 
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6. Характеристики на Промоцията 

6.1. Процедурата за определяне на получателите на Подаръците не е лотария или друга рискова игра и не 

преследва целта за печалба. 

 

7. Общи условия на Промоцията 

7.1. Цялата информация за Промоцията, включително, и не само правилата и местоположението на 

Промоцията, може да бъде получена на уебсайта kivismart.com/bg. 

7.2. Не се издават Подаръци на Победителя в Промоцията в паричен еквивалент. 

7.3. Клиентът/Изпълнителят/Организаторът не носи отговорност за: 

- участниците, които не са запознати с тези Правила; 

- за неизпълнение (късно изпълнение) от Участниците в Промоцията на задълженията, предвидени в тези 

Правила. 

7.4. С участието си в Промоцията, Участникът в Промоцията в часност потвърждава своето съгласие със 

следното: 

- Клиентът и Изпълнителят имат право да променят Правилата по всяко време. Промяна в условията на 

Промоцията трябва да бъде обявена в същия ред, в който е обявена промоцията. 

7.5. Организаторът не събира и не използва никакви лични данни на Участниците. 

7.6. Клиентът / Изпълнителят / Организаторът си запазва правото да не влиза в писмени преговори или 

други контакти с Участниците / Победителите в Промоцията, освен в случаите, предвидени в настоящите 

Правила. 

7.7. С участието си в Промоцията, Участникът в Промоцията потвърждава пълното разбиране на условията 

на Промоцията и е напълно съгласен с тези правила. 

 

8. Ограничение: 

8.1 Клиентът / Изпълнителят / Организаторът на Промоцията не носи отговорност за по-нататъшното 

използване на Подаръците от Участниците в Промоцията след тяхното получаване и/или за 

невъзможността на Участниците в Промоцията да използват предоставения подарък по каквато и да е 

причина. 

8.2 Клиентът/Организаторът и Изпълнителят на Промоцията не носят отговорност за неизпълнение на 

задълженията си при обстоятелства на непреодолима сила, като природно бедствие, пожар, наводнение, 

военни действия от всякакъв характер, блокади, значителни промени в законодателството, действащо на 

територията на Промоцията, други обстоятелства извън контрола на Клиента / Изпълнителя / Организатора 

на Промоцията, ако тези обстоятелства възпрепятстват изпълнението на тези задължения. 

8.3. В случай на ситуация, включваща двусмислено тълкуване на Правилата, всякакви спорни въпроси 

и/или въпроси, които не са регулирани от тези Правила, окончателното решение се взема от Клиента на 

Промоцията в съответствие с изискванията на действащото законодателство на България. Решението на 

Клиента е окончателно и не подлежи на обжалване. Резултатите от Промоцията са окончателни и не 

подлежат на преглед или обжалване. 

8.4. Тези Правила могат да бъдат променяни и / или допълвани от Клиента на Промоцията по време на 

целия период на Промоцията. Тези промени и/или допълнения влизат в сила от момента на публикуването 

им на уебсайта. 

8.5. В случай на ситуация, включваща двусмислено тълкуване на тези Правила и/или въпроси, които не са 

уредени от тези Правила, окончателното решение се взема от Клиента на Промоцията и не подлежи на 

обжалване. 


